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พระราชบัญญัติ 
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติปองกันภัยทางอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๒) พระราชบัญญัติปองกันภัยทางอากาศ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การปองกันภัยฝายพลเรือน” หมายความวา การดําเนินการโดยเจาหนาที่

ปองกันภัยฝายพลเรือนในการปองกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณ
ภัย ภัยทางอากาศหรือการกอวินาศกรรมไมวาการดําเนินการนั้นจะไดกระทํากอนเกิดภัย ขณะเกิด
ภัยหรือภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชนและสวน
ราชการเพื่อการนั้น 

                                      
๑ รก.๒๕๒๒/๓๙/๑พ/๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ 
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“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมี
มาเปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูทําใหเกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกาย
ของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 

“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใดๆ อันเปนการมุงทําลาย

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวง
เหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความ
ปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอความม่ันคงของรัฐ 

“หนวยอาสาสมัคร” หมายความวา หนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
“เจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน” หมายความวา ผูอํานวยการปองกันภัยฝาย

พลเรือน และบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
“พนักงานปองกันภัย” หมายความวา บุคคลซึ่งผูอํานวยการปองกันภัยฝายพล

เรือนแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาออก
กฎกระทรวง กําหนดขอบังคับและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ 

   
 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติประกอบดวย 

รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
กลาโหมหรือผูแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผูแทน ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติหรือผูแทน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจ
หรือผูแทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรอืผูแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรือผูแทน 
และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย*เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๒) วางแผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๓) กําหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปองกันภัยฝาย

พลเรือน รวมทั้งการฝกซอมการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายอื่น ในการ

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๕) พิจารณาและกําหนดกิจการอื่น เกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือน 
 
มาตรา ๘  แผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือนจะตองมีกิจการดังตอไปนี้

อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง แลวแตกรณี และความจําเปน 
(๑) การประชาสัมพันธ 
(๒) การจัดหากําลังคน 
(๓) การจัดระบบสัญญาณภัย 
(๔) การจัดที่หลบภัย 
(๕) การจัดพื้นที่รับการอพยพ 
(๖) การพรางและการควบคุมแสงไฟ 
(๗) การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอยและการจราจร 
(๘) การปองกันและทําลายลางยุทธภัณฑ วัตถุระเบิด สารเคมี ชีวะและรังสีที่เปน

อันตราย 
(๙) การชวยผูประสบภัยและการจัดการกับผูเสียชีวิต 
(๑๐) การขนยายผูประสบภัย 
(๑๑) การรักษาพยาบาลและการอนามัย 
(๑๒) การสงเคราะหผูประสบภัย 
(๑๓) การโยธา 
(๑๔) การสาธารณูปการ 
(๑๕) การติดตอสื่อสาร การควบคุมการใชคลื่นวิทยุ และการสง

วิทยุกระจายเสียง 
(๑๖) การอื่นที่จําเปน 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรอืใน

กรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑  ในการประชุมของคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ ถา

ประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุมใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่
ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุม ใหท่ี
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
มาตรา ๑๓  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่ง 

ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติอาจตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได 
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ หรอื
คณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเรียกบุคคลใดๆ มาสอบถาม หรือใหช้ีแจงขอเท็จจริงใน
กิจการใดๆ หรือใหสงเอกสารหรือวัสดุ เพื่อประโยชนแกการปองกันภัยฝายพลเรือน 

 
หมวด ๒ 

สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย*เปนเลขาธิการปองกัน

ภัยฝายพลเรือนโดยตําแหนง และใหกรมการปกครองทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพล
เรือน 

 
มาตรา ๑๗  ใหสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
(๑) ทําหนาที่เปนกองอํานวยการของผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหง

ราชอาณาจักร 
(๒) ดําเนินงานธุรการของคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ 
(๓) ศึกษา คนควา และวิจัยทางดานวิชาการ ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

การปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๔) จัดทําแผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือนและพิจารณาทบทวนหรือ

ปรับปรุงแผนดังกลาวอยางนอยทุกสามปเสนอตอคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ 
(๕) จัดใหมีการฝกอบรมการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๖) ประสานงาน ติดตามผล และประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามแผนการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ

มอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 

   
 
มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหง

ราชอาณาจักร มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนท่ัวราชอาณาจักร จัดตั้งหนวย
ปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการปองกันภัย และบังคับบัญชาผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 
เจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน และพนักงานปองกันภัยทั่วราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหง
ราชอาณาจักร มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร
มอบหมาย  และในกรณีที่ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรปฏิบัติ
ราชการแทน 

 
มาตรา ๑๙  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร มีอํานาจ

ประกาศกําหนดทองท่ีขึ้นเปนภาคตามความจําเปนในการปองกันภัยฝายพลเรือน และแตงต้ัง
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนภาค 

ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนภาค มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝาย
พลเรือนตามที่ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรมอบหมาย แตงตั้งพนักงาน
ปองกันภัยจัดตั้งกองอํานวยการเพื่อดําเนินการปองกันภัยฝายพลเรือน และบังคับบัญชา
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนและพนักงานปองกันภัยในเขตภาค 

 
มาตรา ๒๐  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพล

เรือนกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ในการปองกันภัยฝายพลเรือน แตงตั้งพนักงานปองกันภัย 
จัดตั้งหนวยปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการปองกันภัยฝายพลเรือน และบังคับบัญชาพนักงานปองกัน
ภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๒๑  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน

จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตจังหวัด แตงตั้งพนักงานปองกันภัย 
จัดตั้งหนวยปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการปองกันภัยฝายพลเรือน และบังคับบัญชาผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน และพนักงานปองกันภัยในเขตจังหวัด 

 
มาตรา ๒๒  ใหนายอําเภอเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ มี

อํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตอําเภอเฉพาะนอกเขตเทศบาล แตงตั้งพนักงาน
ปองกันภัย บังคับบัญชาพนักงานปองกันภัยในเขตอําเภอเฉพาะนอกเขตเทศบาลกับมีหนาท่ี
สนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดในการปองกันภัยฝายพลเรือน และ
ควบคุมดูแลการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาลตําบลดวย 

 
มาตรา ๒๓  ใหนายกเทศมนตร ีเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน

เทศบาล มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาล แตงตั้งพนักงานปองกันภัย 
บังคับบัญชาพนักงานปองกันภัยในเขตเทศบาล กับมีหนาท่ีสนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝาย
พลเรือนจังหวัด ในการปองกันภัยฝายพลเรือน แตสําหรับเทศบาลตําบลใหนายกเทศมนตรีมี
หนาท่ีสนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอในการปองกันภัยฝายพลเรือนดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔ ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมือง
พัทยา มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเมืองพัทยา แตงตั้งพนักงานปองกันภัย 
บังคับบัญชาพนักงานปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเมืองพัทยา กับมีหนาท่ีสนับสนุนผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดในการปองกันภัยฝายพลเรือนดวย 

 
มาตรา ๒๕  ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร อาจแตงตั้ง

ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนขึ้นเปนพิเศษเฉพาะภัยทางอากาศหรือการกอวินาศกรรมใน
ทองท่ีใดก็ได 

ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามที่ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรมอบหมาย 

 
หมวด ๔ 

หนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
   

 
มาตรา ๒๖  ใหจัดตั้งหนวยอาสาสมัครขึ้นทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุก

อําเภอทั่วราชอาณาจักร เพื่อชวยเหลือในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
 
มาตรา ๒๗  การรับสมัคร คุณสมบัติ การพนจากสมาชิกภาพ เครื่องแตงกาย 

เครื่องหมาย บัตรประจําตัว สิทธิและวินัยของสมาชิกหนวยอาสาสมัคร การปกครอง การบังคับ
บัญชา การจัดหนวยอาสาสมัคร การฝกอบรมและหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๘  สมาชิกหนวยอาสาสมัครมีหนาท่ี 
(๑) ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนและผูที่

ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนมอบหมายในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๒) ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
การปองกันภัยฝายพลเรือน 

   
ตอนที ่๑ 

การเตรียมการปองกันภัยฝายพลเรือน 
   

 
มาตรา ๒๙  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ

วางแผนเฉพาะในการปองกันภัยฝายพลเรือนขึ้น และพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดังกลาว
ทุกปใหสอดคลองกับแผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือนที่คณะกรรมการปองกันภัยฝายพล
เรือนแหงชาติไดวางไวตามมาตรา ๗(๒) และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหถือปฏิบัติได 

แผนเฉพาะหรือแผนปรับปรงุใหมตามวรรคหนึ่งสําหรับแผนของ
กรุงเทพมหานครและจังหวัด ใหเสนอรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงราชอาณาจักร สวนแผนของอําเภอ เทศบาล และเมืองพัทยาใหเสนอรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด 

 
มาตรา ๓๐  ในการเตรียมการปองกันภัยฝายพลเรือน ใหผูอํานวยการปองกันภัย

ฝายพลเรือนในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) สํารวจสถานท่ี วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และยานพาหนะของทาง

ราชการฝายพลเรือน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใชในการปองกันภัยฝายพล
เรือนไดตามความจําเปน 

(๒) จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ และที่หลบภัย
สาธารณะ ในการปองกันภัยฝายพลเรือนไดตามความจําเปน 

(๓) จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(๔) เตรียมการอื่นตามความจําเปน 
 
มาตรา ๓๑  ใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานของ

รัฐและรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ปฏิบัติในการปองกันภัยฝายพลเรือน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอนที ่๒ 
การปองกันและบรรเทาภัยฝายพลเรือน 

   
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรมเกิดขึ้น

หรือใกลจะเกิดขึ้น ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ท่ีรับผิดชอบ หรือเจาหนาที่
ปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีตามความจําเปนดังตอไปนี ้

(๑) ส่ังขาราชการฝายพลเรือน สมาชิกหนวยอาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขต
ทองที่ใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งในการปองกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหาย ท้ังน้ี 
นอกจากบุคคลที่รัฐมนตรีประกาศยกเวน 

(๒) สั่งใชสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชของทางราชการฝายพล
เรือน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ท่ีอยูในเขตทองท่ีน้ัน 

(๓) ส่ังใชยานพาหนะของทางราชการฝายพลเรือน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ที่อยูหรือเขาไปในเขตทองที่นั้น 

(๔) สั่งใชเครื่องมือสื่อสารทุกระบบที่อยูในเขตทองที่นั้น 
(๕) สั่งหรือจัดทําการพรางอาคารสถานที่ ตลอดจนการพรางและการควบคุม

แสงไฟ 
(๖) สั่งหามเขาบริเวณหรือสถานที่ที่กําหนด 
(๗) อํานวยการและควบคุมการสงเคราะหผูประสบภัยใหเปนระเบียบโดยทั่วถึง

และรวดเร็ว 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีฉุกเฉิน เม่ือมีสาธารณภัย ภัยทางอากาศหรือการกอ

วินาศกรรมเกิดขึ้นและยังไมมีการปองกันหรือระงับใหทันทวงทีใหพนักงานปองกันภัยมีอํานาจเขา
จัดการใดๆ และส่ังใหบุคคลใดๆ เขาชวยเหลือเทาที่จําเปน เพื่อขจัดภัยเชนวานั้นไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรมเกิดขึ้น 

หรืออันตรายจากภัยดังกลาวใกลจะถึง และผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ในเขตทองท่ีท่ี
รับผิดชอบเห็นวาสภาพของสิ่งกอสราง วัสดุหรือทรัพยสินใดอาจเปนอุปสรรคตอการบําบัดปด
ปองภยันตราย หรือจะไดรับความเสียหาย ใหมีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑) ดัดแปลงหรือทําลายสิ่งกอสราง วัสดุหรือทรัพยสิน 
(๒) เคล่ือนยายวัสดุหรือทรัพยสิน 
ท้ังน้ี ใหกระทําไดเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกการบําบัดปดปองภยันตรายนั้น 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีสาธารณภัย ภัยทางอากาศหรือการกอวินาศกรรมเกิดขึ้น 
ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ที่ติดตอกับเขตทองที่ท่ีเกิดภัย มีหนาท่ี
สนับสนุนในการปองกันภัยฝายพลเรือน และในการนี้ใหมีอํานาจส่ังการตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 
๓๒ ในเขตทองที่ที่รับผิดชอบของตนเพื่อสนับสนุนในการปองกันภัยฝายพลเรือน 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ

สํารวจความเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยไวเปนหลักฐานเพื่อประโยชน
ในการสงเคราะหผูประสบภัย และเมื่อผูประสบภัยรองขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะหหรือ
บริการอื่นใด ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ท่ีรับผิดชอบออกหนังสือรับรอง
ใหตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  การปฏิบัติตามหนาที่ปองกันและบรรเทาภัยทางอากาศไมกอใหเกิด

สิทธิแกผูใดท่ีจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใดๆ 
 
มาตรา ๓๘  การจําหนายเคมีภัณฑหรือเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและ

บรรเทาภัยทางอากาศแกประชาชนเฉพาะส่ิงท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อการนี้ และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีที่ทางราชการจัดจําหนาย 
 
มาตรา ๓๙  เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยทางอากาศหรือการกอ

วินาศกรรมท่ีจะเกิดแกรัฐหรือประชาชน ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรมี
อํานาจส่ังปฏิบัติการอพยพประชาชนและสวนราชการออกจากพื้นท่ีอันตราย หรือพื้นที่ที่จะกีด
ขวางตอการปฏิบัติการทางทหาร เขาไปอยูในพื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่รับการอพยพ 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรพิจารณา

เห็นวาพื้นที่ใดจะเปนพื้นที่อันตรายหรือไมเหมาะสมในการเขาอยูอาศัย จะประกาศจํากัดพื้นที่มิ
ใหประชาชนเขาอยูอาศัยในพื้นที่นั้น จนกวาอันตรายหรือความไมเหมาะสมนัน้จะผานพนไปแลวก็
ได 

 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  ในกรณีฉุกเฉินและจําเปนอยางย่ิง หากจะรอใหผูอํานวยการปองกัน
ภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรสั่งปฏิบัติการอพยพตามมาตรา ๓๙ หรือประกาศจํากัดพื้นที่
ตามมาตรา ๔๐ จะไมทันตอเหตุการณ ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ที่
รับผิดชอบมีอํานาจส่ังปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ได แลวรายงานใหผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรทราบโดยไมชักชา 

มาตรา ๔๒  ในการปองกันและระงับอัคคีภัย ใหนํากฎหมายวาดวยการปองกัน
และระงับอัคคีภัยมาใชบังคับ เวนแตท่ีมิไดมีบัญญัติไวในกฎหมายน้ัน ใหนําพระราชบัญญัตินี้มา
ใชบังคับ 

 
หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 
มาตรา ๔๓  ใหเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนและพนักงานปองกันภัย ซ่ึง

ปฏิบัติการตามหนาที่ในการปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี ้เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งปฏิบัติการตามหนาที ่หรือไดรับคําส่ังใหปฏิบัติการหรือ

ชวยเหลือในการปองกันภัยฝายพลเรือน ใหไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาต ิหรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งตามมาตรา ๓๒ (๑) 

มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕ ถามีกําหนดระยะเวลาไมเกินปละสามสิบวัน หามมิใหนายจางงดจาย
คาจาง ลดคาจาง เลิกจาง ลงโทษ หรือขัดขวางการทํางานในหนาท่ีของลูกจาง และไมใหถือวาการ
ที่ลูกจางตองไปปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการขาดงาน 

 
มาตรา ๔๖  ใหมีเครื่องหมายและหนังสือสําคัญประจําตัวสําหรับเจาหนาที่

ปองกันภัยฝายพลเรือนและพนักงานปองกันภัย เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ในการปองกันภัย
ฝายพลเรือน และใหมีเครื่องหมายสําหรับเขตพื้นที่ปฏิบัติการ ที่ตั้งที่ทําการหรือยานพาหนะ 

เครื่องหมายและหนังสือสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  หามมิใหบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันภัยฝายพลเรือนนําเอา
ความลับซึ่งตนไดมาในฐานะนั้นๆ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับนั้นแกผูอื่น
โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือแก
การประกอบอาชีพของผูนั้น 

 
 
 
มาตรา ๔๘  ความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ ไมใหใชบังคับแกเจาหนาที่และทรัพยสินของทางราชการทหาร 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการปองกันภัยฝาย

พลเรือนแหงชาติหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๓๒ (๑) หรอื(๖) 

หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดมีหนาที่ประจําในการใชเครื่องมือสื่อสาร ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งตามมาตรา ๓๒ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดขัดขวางมิใหปฏิบัติการหรือดําเนินการตามคําสั่งตามมาตรา 

๓๒ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือขัดขวางมิใหดําเนินการตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรอื

ปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔  เมื่อมีคําสั่งอพยพประชาชนและสวนราชการออกจากพื้นที่อันตราย
ตามมาตรา ๓๙ หรือเม่ือมีประกาศจํากัดพื้นที่ตามมาตรา ๔๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือประกาศดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๕  เมื่อมีคําสั่งอพยพประชาชนและสวนราชการออกจากพื้นที่ที่จะกีด

ขวางตอการปฏิบัติการทางทหารตามมาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดเปลี่ยนแปลง ยักยาย หรือทําลายเครื่องหมายสําหรับเขตพื้นที่

ปฏิบัติการ ท่ีต้ังท่ีทําการ หรือยานพาหนะตามมาตรา ๔๖ หรือใชเครื่องหมายนั้นแกสถานที่ หรอื
ยานพาหนะอื่น โดยมิชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่พัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรอื

ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผูใดแสดงตนเปนเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนหรือพนักงาน

ปองกันภัย หรือประดับเครื่องหมายสําหรับเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนหรือพนักงานปองกัน
ภัยโดยตนเองมิไดเปนเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนหรือพนักงานปองกันภัย และกระทําการ
นั้นเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนเจาหนาที่ปองภัยภัยฝายพลเรือนหรือพนักงานปองกันภัย  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดอวดอางหรือนําเอาชื่อของหนวยงานปองกันภัยฝายพลเรือนไป

ใชในกิจการใดๆ เพื่อหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๐  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพล

เรือนจัดทําแผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือนเสนอตอคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติ เพื่อพิจารณาวางแผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือนโดยไมชักชา 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระหวางที่ยังไมมีแผนหลักในการปองกันภัยฝายพลเรือน ใหผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ที่รับผิดชอบวางแผนเฉพาะและตั้งหนวยปฏิบัติการขึ้นเพื่อ
ดําเนินการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนการชั่วคราว 

 
มาตรา ๖๑  ในระหวางที่กระทรวงมหาดไทยยังมิไดออกขอบังคับหรือระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามมาตรา ๒๗ ใหใชระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยไทยอาสาปองกันชาติที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 
บังคับแกสมาชิกหนวยอาสาสมัครและหนวยอาสาสมัครเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ปองกันภัยทางอากาศที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติที่ไมรัดกุมและเหมาะสมสําหรับสภาพ
และสถานการณท่ีไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากในปจจุบัน และไมครอบคลุมถึงการปองกันภัยฝาย
พลเรือนทั้งหมด สมควรยกเลิกกฎหมายดังกลาว และมีกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยทางอากาศและภัยจากการกอ
วินาศกรรม รวมทั้งการอพยพประชาชนและสวนราชการเพื่อการนั้น อันอาจจะเกิดมีขึ้นแก
ประชาชนและรัฐไดท้ังในยามสงบและยามสงคราม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้ขึ้น 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๘  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
พชร  สุขสุเมฆ 

อรดา  เชาวนวโรดม 
หทัยชนก ทรัพยัย 

จัดทํา 
๒๐/๐๕/๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๗๒  ในพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแกไขคํา
วา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” และคําวา 
“อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

                                      
๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรงยศ/สราวุฒ ิ
จัดทํา 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 


